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Protokoll Årsmöte Svensk Förening för Lymfologi 

28 November 2018 på Sfären, Solna kl 17-18.30 

Deltagare: Leif Perbeck, Pia Klernäs, Polymnia Nikolaidis, Lotta Wollert, Ulla Steen-Zupanc, 

Imke Wallenius, Linda Pettersson , Lotta Elgqvist, Karin Bergmark, Karin Johansson. 

§1.  Öppnande av möte.  

§2.  Godkännande av dagordning. 

§3. Till ordförande för mötet väljs Leif Perbeck. 

§4. Till sekreterare för mötet väljs Polymnia Nikolaidis 

§5. Till justeringsmän väljs Linda Pettersson samt Pia Klernäs.  

§6. Ordförandens årsrapport läses upp: föreningsstyrelsen har under året bestått av 

ordförande Leif Perbeck, sekreterare Polymnia Nikolaidis, kassör Imke Wallenius samt Lena 

Larsson, Linda Pettersson, Karin Bergmark, Håkan Brorson och Karin Johansson.                 

Föreningen bildades 1996, Iwona Svedborg var med vid bildandet av föreningen.                  

Medlemsantalet i SFL är sjunkande. För närvarande finns 127 registrerade medlemmar. 

Under årets lopp har 4 tidigare medlemmar begärt utträde. Enligt stadgarna för SFL 2015 

kommer medlemmar, som inte har betalat medlemsavgiften på två efter varandra följande 

år (i år gäller det 11 medlemmar), att uteslutas ur föreningen 

§7. Kassörens rapport samt genomgång av årsredovisning 2017. Vid årsslutet 2017-12-31 

fanns 259.707,59 kronor i föreningens kassa.  

§8.  Revisorernas rapport. Granskningen/revisionen utförd och föredragen av Lotta Wollert. 

Revisorerna finner räkenskaperna i god ordning.  

§9. Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

§10. Val av styrelsemedlemmar.                                                                                                                      

Avgående styrelseledamot Karin Bergmark väljs till ny medlem i valberedningen.                

Imke Wallenius avgår som kassör, men sköter föreningens kassaboksföring, årsredovisning 

och nästa års deklaration tills ny kassör väljs ej in. I nuläget vill ingen ta på sig uppdraget som 

kassör. Frågan kommer tas upp igen under vintern.                                                                                                         

Omval på 2 år av Linda Pettersson, Leif Perbeck, Polymnia Nikolaidis och på 1 år av Imke 

Wallenius. Ny ledamot Helena Ljunggren väljs in.                                                                                                           
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Omval revisorer Lotta Wollert och Ulla Steen-Zupanc.                                                                                                                                       

Omval valberedning på 1 år: Pia Klernäs, Lotta Jönsson, Lotta Elgqvist samt Karin Bergmark. 

Styrelsemedlemmar from 2018-11-28  

Leif Perbeck   ordförande 
Polymnia Nikolaidis  sekreterare 
  
Imke Wallenius   
Karin Johansson    
Håkan Brorson   
Lena Larsson   
Linda Pettersson 
Helena Ljunggren 

 

§11. Nästa årsmöte bestäms preliminärt till någon dag i november 2019. Exakt datum är 

oklart ännu, detta bestäms under nästkommande år. 

§12. Övriga frågor.  

- Avtackning Karin Bergmark. 

- Fråga om utbildning för lymfterapeuter: detta har tagits upp på årsmötet två gånger 

tidigare. Det har nu bildats en grupp som tittar på möjligheterna till både finansiering 

samt upplägg. I gruppen finns både representant från RCC (Polly Nikolaidis), CaPrim 

(Pia Klernäs) samt Lena Törnkvist, DSSK, docent på fortbildningsenheten Akademiska 

Primärvårds Centra. Det ska i så fall bli en högskolekurs på 7,5 poäng. Diskussioner 

har gjorts även med Hälso- och SjukvårdsFörvaltningen (HSF) i Stockholm. 

- Diskussion om medlemsantalet samt undlåtande att betala medlemsavgifterna trots 

upprepade påminnelser. Diskussion om hur detta ska hanteras.  

- Polly tar på sig att maila ut i lymfnätverket (Södermanland, Uppland, Gävleborg) och 

informera om föreningen samt länka till vår hemsida. Samt pusha för att befintliga 

medlemmar ska komma ihåg att betala. Vi diskuterade även vad medlemmarna får 

eller önskar av föreningen och utbildningsdagarna. Förslag om mera praktiskt 

innehåll, patientfall mm. 

- Karin Johansson berättar kort om förslaget till tillämpningsdokumentet för lymfödem 

som hon skrivit för Södra sjukvårdsregionen.  

- För att försöka få någon att ta på sig kassörsuppdraget föreslås att man arvoderar 

kassören med 10.000 kr per år de år då föreningen inte anordnar utbildningsdag, 

samt 20.000 kr de år vi anordnar utbildningsdag, detta med tanke på det stora 

merarbetet det innebär. Frågan om ny kassör kommer att tas upp på nästa  
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- Nästa styrelsemöte (telefonmöte) bestäms till 24 januari 2019 kl 16.30-18.00 

§13.  Mötet avslutas. 

 

 

 

 

 

Stockholm 2018-11-28 

 

Ordförande                                                               Sekreterare 

 

 

Leif Perbeck                                                                 Polymnia Nikolaidis 
 

 

 

Justeras                                                                         Justeras 

 

 

Pia Klernäs                                                                Linda Pettersson 
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